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Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 28/03/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Diária de locação das vestes talares. As vestes talares são compostas de: Toga/beca em 
Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior, capa 
(preta para os alunos e na cor específica do curso para os homenageados), jabô e capelo 
com lapela na cor do curso e símbolo específico. As cores das faixas, assim como da 
capa dos homenageados, serão definidas no momento do empenho.
A empresa contratada será responsável pela entrega, recolhimento e orientação do uso 
correto dos trajes, no local definido pela Instituição.
A empresa contratada deverá estar presente para atender os formandos com tempo hábil, 
em cada uma das solenidades com no mínimo:
 - 03 (três) pessoas para solenidades com até 20 (vinte) formandos;
 - 05(cinco) pessoas para solenidades com até 70 (setenta) formandos;
 - 06 (seis) pessoas para solenidades com mais de 70 (setenta) formandos.
A empresa contratada deve estar presente no local da formatura - no mínimo - duas horas 
antes do horário estipulado para o início da solenidade.
A contratada também deve estar presente nos ensaios gerais.
Os trajes deverão estar devidamente lavados e passados.
A empresa deverá fornecer também um espelho de tamanho grande para ser colocado na 
sala designada para a vestimenta dos formandos e homenageados.
(Item destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

5.000,00 _______________ _____________Unidade

2 Operação de equipamentos audiovisuais (mesa de som/iluminação e projeção), com 
experiência comprovada - diária (8 horas) por operador
Embora não obrigatório, recomendamos que os interessados visitem o Centro de 
Convenções da UFSM para visualização dos equipamentos, mediante prévio agendamento.
A apresentação de proposta e/ou oferta de lance implica no conhecimento dos 
equipamentos.
(Item destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

500,00 _______________ _____________Unidade

3 Locação, instalação e operação de sistema de sonorização básica com capacidade para 
atender aos eventos com público variável entre 100 e 1.500 pessoas, compatível com o 
local e a quantidade de pessoas presentes, devendo estar incluído no preço da sonorização 
todo o cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer 
necessário para a prestação do serviço. Após a instalação, a sonorização deve ser 
aprovada pela equipe da UFSM pelo menos 03 (três) horas antes do início do evento.
(Item destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

100,00 _______________ _____________Dia

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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4 Locação, instalação e operação de Tela para projeção com dimensões mínimas de 2,00m X 
2,00m, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e 
fornecida com tripé em aço.
(Item destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

100,00 _______________ _____________Dia

5 Locação, instalação e operação de Notebook Compatível com Projetor Multimídia ofertado. 
(Item destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

100,00 _______________ _____________Dia

6 Locação, instalação e operação de Projetor multimídia com as seguintes especificações 
mínimas: Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolução nativa ou real XGA (1024 x 768), 
controle remoto, razão de contraste 2000.1, nível de ruído 38 dB (alta luminosidade) e 25 
dB (baixa luminosidade), correção de efeito de trapézio automático; lâmpadas estimativas 
de vida mínima de 4.000 horas de duração no modo normal, compatibilidade de vídeo NTSC 
/ NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p, 1080i, 
reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores, áudio, alto-falantes estéreo 
incorporados 1 watt, distância de projeção 40 a 300 polegadas, método de projeção teto e 
frontal, alimentação elétrica voltagem: 100-200 VCA, frequência: 50-60 Hz, zoom e foco 
manuais, com todo o cabeamento necessário. (Item destinado ao Campus de Santa Maria -
 Grupo 1)

100,00 _______________ _____________Dia

7 Diária de locação das vestes talares. As vestes talares são compostas de: Toga/beca em 
Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior, capa 
(preta para os alunos e na cor específica do curso para os homenageados), jabô e capelo 
com lapela na cor do curso e símbolo específico. As cores das faixas, assim como da 
capa dos homenageados, serão definidas no momento do empenho.
A empresa contratada será responsável pela entrega, recolhimento e orientação do uso 
correto dos trajes, no local definido pela Instituição.
A empresa contratada deverá estar presente para atender os formandos com tempo hábil, 
em cada uma das solenidades com no mínimo:
 - 03 (três) pessoas para solenidades com até 20 (vinte) formandos;
 - 05(cinco) pessoas para solenidades com até 70 (setenta) formandos;
 - 06 (seis) pessoas para solenidades com mais de 70 (setenta) formandos.
A empresa contratada deve estar presente no local da formatura - no mínimo - duas horas 
antes do horário estipulado para o início da solenidade.
A contratada também deve estar presente nos ensaios gerais.
Os trajes deverão estar devidamente lavados e passados.
A empresa deverá fornecer também um espelho de tamanho grande para ser colocado na 
sala designada para a vestimenta dos formandos e homenageados.
(Item destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

500,00 _______________ _____________Unidade

8 Locação, instalação e operação de sistema de sonorização básica com capacidade para 
atender aos eventos com público variável entre 100 e 1.500 pessoas, compatível com o 

30,00 _______________ _____________Dia
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local e a quantidade de pessoas presentes, devendo estar incluído no preço da sonorização 
todo o cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer 
necessário para a prestação do serviço. Após a instalação, a sonorização deve ser 
aprovada pela equipe da UFSM pelo menos 03 (três) horas antes do início do evento.
(Item destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

9 Locação, instalação e operação de Tela para projeção com dimensões mínimas de 2,00m X 
2,00m, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e 
fornecida com tripé em aço.
(Item destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

30,00 _______________ _____________Dia

10 Locação, instalação e operação de Notebook Compatível com Projetor Multimídia ofertado. 
(Item destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

30,00 _______________ _____________Dia

11 Locação, instalação e operação de Projetor multimídia com as seguintes especificações 
mínimas: Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolução nativa ou real XGA (1024 x 768), 
controle remoto, razão de contraste 2000.1, nível de ruído 38 dB (alta luminosidade) e 25 
dB (baixa luminosidade), correção de efeito de trapézio automático; lâmpadas estimativas 
de vida mínima de 4.000 horas de duração no modo normal, compatibilidade de vídeo NTSC 
/ NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p, 1080i, 
reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores, áudio, alto-falantes estéreo 
incorporados 1 watt, distância de projeção 40 a 300 polegadas, método de projeção teto e 
frontal, alimentação elétrica voltagem: 100-200 VCA, frequência: 50-60 Hz, zoom e foco 
manuais, com todo o cabeamento necessário. (Item destinado ao Campus de Frederico 
Westphalen - Grupo 2)

30,00 _______________ _____________Dia

12 Diária de locação de espaço físico para 300 a 1.000 pessoas na cidade de Frederico 
Westphalen/RS: Espaço para realização de eventos, previamente aprovado pela UFSM. 
O(s) local(is) deverão ser privativos, amplos e apropriados para a realização de formaturas e 
solenidades de colação de grau, com instalações elétricas, iluminação, ar-condicionado e 
banheiros em perfeito estado de conservação.
O local deverá conter cadeiras em número suficiente para o público estimado e sala de 
apoio para realização dos eventos. O local deverá possuir palco com área mínima de 100 
m² e mesa para autoridades para, no mínimo, 5 pessoas.
Os eventos poderão ocorrer nas quintas-feiras, sextas-feiras ou sábados, durante o período 
definido no Calendário Acadêmico da UFSM para a realização das formaturas. A diária 
iniciará às 08:00 horas, estendendo-se até as 08:00 horas do dia seguinte. (Item destinado 
ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

15,00 _______________ _____________Unidade

13 Diária de locação das vestes talares. As vestes talares são compostas de: Toga/beca em 
Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior, capa 
(preta para os alunos e na cor específica do curso para os homenageados), jabô e capelo 
com lapela na cor do curso e símbolo específico. As cores das faixas, assim como da 

500,00 _______________ _____________Unidade
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capa dos homenageados, serão definidas no momento do empenho.
A empresa contratada será responsável pela entrega, recolhimento e orientação do uso 
correto dos trajes, no local definido pela Instituição.
A empresa contratada deverá estar presente para atender os formandos com tempo hábil, 
em cada uma das solenidades com no mínimo:
 - 03 (três) pessoas para solenidades com até 20 (vinte) formandos;
 - 05(cinco) pessoas para solenidades com até 70 (setenta) formandos;
 - 06 (seis) pessoas para solenidades com mais de 70 (setenta) formandos.
A empresa contratada deve estar presente no local da formatura - no mínimo - duas horas 
antes do horário estipulado para o início da solenidade.
A contratada também deve estar presente nos ensaios gerais.
Os trajes deverão estar devidamente lavados e passados.
A empresa deverá fornecer também um espelho de tamanho grande para ser colocado na 
sala designada para a vestimenta dos formandos e homenageados.
(Item destinado ao Campus de Palmeira das Missões - Grupo 3)

14 Locação, instalação e operação de sistema de sonorização básica com capacidade para 
atender aos eventos com público variável entre 100 e 1.500 pessoas, compatível com o 
local e a quantidade de pessoas presentes, devendo estar incluído no preço da sonorização 
todo o cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer 
necessário para a prestação do serviço. Após a instalação, a sonorização deve ser 
aprovada pela equipe da UFSM pelo menos 03 (três) horas antes do início do evento.
(Item destinado ao Campus de Palmeira das Missões - Grupo 3)

30,00 _______________ _____________Dia

15 Locação, instalação e operação de Tela para projeção com dimensões mínimas de 2,00m X 
2,00m, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e 
fornecida com tripé em aço.
(Item destinado ao Campus de Palmeira das Missões - Grupo 3)

30,00 _______________ _____________Dia

16 Locação, instalação e operação de Notebook Compatível com Projetor Multimídia ofertado. 
(Item destinado ao Campus de Palmeira das Missões - Grupo 3)

30,00 _______________ _____________Dia

17 Locação, instalação e operação de Projetor multimídia com as seguintes especificações 
mínimas: Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolução nativa ou real XGA (1024 x 768), 
controle remoto, razão de contraste 2000.1, nível de ruído 38 dB (alta luminosidade) e 25 
dB (baixa luminosidade), correção de efeito de trapézio automático; lâmpadas estimativas 
de vida mínima de 4.000 horas de duração no modo normal, compatibilidade de vídeo NTSC 
/ NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p, 1080i, 
reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores, áudio, alto-falantes estéreo 
incorporados 1 watt, distância de projeção 40 a 300 polegadas, método de projeção teto e 
frontal, alimentação elétrica voltagem: 100-200 VCA, frequência: 50-60 Hz, zoom e foco 
manuais, com todo o cabeamento necessário. (Item destinado ao Campus de Palmeira das 

30,00 _______________ _____________Dia
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Missões - Grupo 3)

18 Diária de locação das vestes talares. As vestes talares são compostas de: Toga/beca em 
Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior, capa 
(preta para os alunos e na cor específica do curso para os homenageados), jabô e capelo 
com lapela na cor do curso e símbolo específico. As cores das faixas, assim como da 
capa dos homenageados, serão definidas no momento do empenho.
A empresa contratada será responsável pela entrega, recolhimento e orientação do uso 
correto dos trajes, no local definido pela Instituição.
A empresa contratada deverá estar presente para atender os formandos com tempo hábil, 
em cada uma das solenidades com no mínimo:
 - 03 (três) pessoas para solenidades com até 20 (vinte) formandos;
 - 05(cinco) pessoas para solenidades com até 70 (setenta) formandos;
 - 06 (seis) pessoas para solenidades com mais de 70 (setenta) formandos.
A empresa contratada deve estar presente no local da formatura - no mínimo - duas horas 
antes do horário estipulado para o início da solenidade.
A contratada também deve estar presente nos ensaios gerais.
Os trajes deverão estar devidamente lavados e passados.
A empresa deverá fornecer também um espelho de tamanho grande para ser colocado na 
sala designada para a vestimenta dos formandos e homenageados.
(Item destinado ao Campus de Cachoeira do Sul - Grupo 4)

500,00 _______________ _____________Unidade

19 Locação, instalação e operação de sistema de sonorização básica com capacidade para 
atender aos eventos com público variável entre 100 e 1.500 pessoas, compatível com o 
local e a quantidade de pessoas presentes, devendo estar incluído no preço da sonorização 
todo o cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer 
necessário para a prestação do serviço. Após a instalação, a sonorização deve ser 
aprovada pela equipe da UFSM pelo menos 03 (três) horas antes do início do evento.
(Item destinado ao Campus de Cachoeira do Sul - Grupo 4)

30,00 _______________ _____________Dia

20 Locação, instalação e operação de Tela para projeção com dimensões mínimas de 2,00m X 
2,00m, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e 
fornecida com tripé em aço.
(Item destinado ao Campus de Cachoeira do Sul - Grupo 4)

30,00 _______________ _____________Dia

21 Locação, instalação e operação de Notebook Compatível com Projetor Multimídia ofertado. 
(Item destinado ao Campus de Cachoeira do Sul - Grupo 4)

30,00 _______________ _____________Dia

22 Locação, instalação e operação de Projetor multimídia com as seguintes especificações 
mínimas: Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolução nativa ou real XGA (1024 x 768), 
controle remoto, razão de contraste 2000.1, nível de ruído 38 dB (alta luminosidade) e 25 
dB (baixa luminosidade), correção de efeito de trapézio automático; lâmpadas estimativas 
de vida mínima de 4.000 horas de duração no modo normal, compatibilidade de vídeo NTSC 

30,00 _______________ _____________Dia
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/ NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p, 1080i, 
reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores, áudio, alto-falantes estéreo 
incorporados 1 watt, distância de projeção 40 a 300 polegadas, método de projeção teto e 
frontal, alimentação elétrica voltagem: 100-200 VCA, frequência: 50-60 Hz, zoom e foco 
manuais, com todo o cabeamento necessário. (Item destinado ao Campus de Cachoeira do 
Sul - Grupo 4)

23 Contratação diária de empresa para operação de equipamentos de sonorização, projeção e 
de
iluminação de eventos acadêmicos, tais como palestras, seminários, formaturas e outros 
eventos
similares com duração de até 6hs, mais ensaio, montagem e desmontagem dos 
equipamentos de
até 4 hs que poderá ocorrer em dia diverso a data do evento.

* Os eventos poderão ser realizados durante a semana, sábados, domingos e feriados no 
período matutino, vespertino ou noturno, devendo os horários ser previamente
combinados com órgão solicitante.

*A listagem dos equipamentos a serem operados encontram-se em ANEXO.

Obs:

Qualificações técnicas exigidas:

- A empresa deverá comprovar registro ou inscrição da empresa no CREA, CAU e/ou CFT;
- Certidão que comprove que a empresa licitante possui em seu quadro permanente 
Responsável Técnico devidamente registrado em seu conselho regional, CREA/CAU/CFT;
- Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, referentes a operação de 
equipamentos de sonorização e de iluminação cênica fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante/responsavel 
técnico, relativo ao desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação;
- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de 
Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica, 
espedidos pelo CRA ou CAU ou CFT da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicavél, em nome(s) do responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Resgistro de 
Responsabilidade Técnica- RRT, ou ainda o Termo de Responsabilidade Técnica -TRT, 
relativo a execução de serviços de mesma natureza do objeto licitado;

50,00 _______________ _____________Dia
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- Os profissionais vinculados a empresa devem apresentar o certificado de participação no 
Programa de segurança e instalações de serviço em eletricidade - Norma regulamentadora 
NR-10, no Programa de proteção contra incêndios -TPCI e/ou NR-23 e no Programa de 
capacitação para trabalhos em altura NR-35;
- Apresentar registro profissional junto ao SATEDRS de profissional(is) vinculado (s) a 
empresa;
- Os profissionais, responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da 
proposta e assim deverão permanecer durante a vigência do referido registro e em caso de 
substituição dos referidos profissionais, a empresa deve informar e comprovar as 
certificações e qualificações do novo profisional. 

24 Contratação diária de empresa para operação de equipamentos de sonorização, de 
projeção e de
iluminação de eventos, artísticos*, SEM troca cênica, com duração de até 6hs, mais 
ensaio,
montagem e desmontagem dos equipamentos de até 4 hs que poderá ocorrer em dia 
diverso a
data do evento.
* Espetáculos de teatro, música ou dança;
* Os eventos poderão ser realizados durante a semana, sábados, domingos e feriados no 
período matutino, vespertino ou noturno, devendo os horários ser previamente
combinados com órgão solicitante;
*A listagem dos equipamentos a serem operados encontram-se em ANEXO.

Obs:

Qualificações técnicas exigidas:

- A empresa deverá comprovar registro ou inscrição da empresa no CREA, CAU e/ou CFT;
- Certidão que comprove que a empresa licitante possui em seu quadro permanente 
Responsável Técnico devidamente registrado em seu conselho regional, CREA/CAU/CFT;
- Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, referentes a operação de 
equipamentos de sonorização e de iluminação cênica fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante/responsavel 
técnico, relativo ao desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação;
- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de 
Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica, 
espedidos pelo CRA ou CAU ou CFT da região pertinente, nos termos da legislação 

50,00 _______________ _____________Dia
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aplicavél, em nome(s) do responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Resgistro de 
Responsabilidade Técnica- RRT, ou ainda o Termo de Responsabilidade Técnica -TRT, 
relativo a execução de serviços de mesma natureza do objeto licitado;
- Os profissionais vinculados a empresa devem apresentar o certificado de participação no 
Programa de segurança e instalações de serviço em eletricidade - Norma regulamentadora 
NR-10, no Programa de proteção contra incêndios -TPCI e/ou NR-23 e no Programa de 
capacitação para trabalhos em altura NR-35;
- Apresentar registro profissional junto ao SATEDRS de profissional(is) vinculado (s) a 
empresa;
- Os profissionais, responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da 
proposta e assim deverão permanecer durante a vigência do referido registro e em caso de 
substituição dos referidos profissionais, a empresa deve informar e comprovar as 
certificações e qualificações do novo profisional. 

25 Contratação diária de empresa para operação de equipamentos de sonorização, de 
projeção, de
iluminação e de troca cênica (varas contrapesadas) de eventos artísticos*, com duração de 
até 6hs,
mais ensaio, montagem e desmontagem dos equipamentos de até 4 hs que poderá ocorrer 
em dia
diverso a data do evento.
* Espetáculos de teatro, música ou dança;
*Os eventos poderão ser realizados durante a semana, sábados, domingos e feriados no 
período matutino, vespertino ou noturno, devendo os horários ser previamente
combinados com órgão solicitante;
*A listagem dos equipamentos a serem operados encontram-se em ANEXO.

Obs:

Qualificações técnicas exigidas:

- A empresa deverá comprovar registro ou inscrição da empresa no CREA, CAU e/ou CFT;
- Certidão que comprove que a empresa licitante possui em seu quadro permanente 
Responsável Técnico devidamente registrado em seu conselho regional, CREA/CAU/CFT;
- Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, referentes a operação de 
equipamentos de sonorização, de iluminação cênica e de TROCA CÊNICA (operação de 
varas contrapesadas) fornecido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante/responsavel técnico, relativo ao 

50,00 _______________ _____________Dia
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desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação;
- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de 
Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica, 
espedidos pelo CRA ou CAU ou CFT da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicavél, em nome(s) do responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Resgistro de 
Responsabilidade Técnica- RRT, ou ainda o Termo de Responsabilidade Técnica -TRT, 
relativo a execução de serviços de mesma natureza do objeto licitado;
- Os profissionais vinculados a empresa devem apresentar o certificado de participação no 
Programa de segurança e instalações de serviço em eletricidade - Norma regulamentadora 
NR-10, no Programa de proteção contra incêndios -TPCI e/ou NR-23 e no Programa de 
capacitação para trabalhos em altura NR-35;
- Apresentar registro profissional junto ao SATEDRS de profissional(is) vinculado (s) a 
empresa;
- Os profissionais, responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da 
proposta e assim deverão permanecer durante a vigência do referido registro e em caso de 
substituição dos referidos profissionais, a empresa deve informar e comprovar as 
certificações e qualificações do novo profisional. 

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________




